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 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 اخلامسةالدورة 
ىل  29جنيف، من   2017يونيو  2مايو اإ

 
 

  تقرير بشأن التقارير التقنية السنوية

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

ن اللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري( يف .1  21اليت ُعقدت يف الفرتة من   دوراها الراععة اتجمعمعة دجددااإ
ىل موقع التحرير امجلاعي الرسيع )وييك( اجلديد  عنابلعرض اذلي قدمه املكتب ادلويل  ، أأحاطت علام2016مارس  24 اإ

تقارير التقنية الس نوية املقدمة عن املعلومات الإحصائية اخلاصة ابل  ، فضالتهاخلاص ابلتقارير التقنية الس نوية، وهيلكه ووظيف 
عن الس نوية  معلية التقارير التقنيةماكتب امللكية الصناعية عىل املشاركة يف جلنة املعايري وجّشعت  .2014عام عن 

  .2016يف عام  جرتاليت  2015 عام

 C.CWS 69و C.CWS 68وعقب هذا القرار اذلي اختذته جلنة املعايري، أأصدر املكتب ادلويل التعاممي  .2
ىل تقدمي تقاريرها التقنية الس نوية عن أأنشطهتا 2016أأبريل  25املؤرخة  C.CWS 70و ، ودعا فهيا ماكتب امللكية الصناعية اإ

 . 2015عام والتصاممي الصناعية عن علومات املتعلقة ابلارااات والعالمات التاارية يف دجال امل

ىل هذا التارخي  .3 جامليا من عددا للملكية الصناعية عىل هذه التعاممي، وقدمت هذه املاكتب مكتبا 23ورّد اإ تقريرا  62 اإ
ادلورة الراععة اتجمعمعة دجددا يف عدد التقارير مقارنة ابلأرقام اليت قُّدمت يف  ويبّّي ذكل ارتفاعا. 2015عام عن  تقنيا س نواي

جاميل من  للملكية الصناعية مكتبا 20) للجنة املعايري  (. 2016ُُجعت يف مارس  2014ام ععن  تقريرا تقنيا س نواي 49وعدد اإ

ضافية عن تسعة تق، قُّدمت ادلورة الراععة اتجمعمعة دجددا للجنة املعايريوعقب  .4 فارتفع  2014عام ارير تقنية س نوية اإ
ىل  موقع التحرير امجلاعي الرسيع )وييك(املنشورة عىل  2014عام عن  التقارير التقنية الس نويةالإجاميل من عدد ال  تقريرا 58اإ

آن  2014عام ريرها التقنية الس نوية عن اوأأصبح عدد ماكتب امللكية الصناعية اليت قدمت تق وُُيعمل أأن يشهد مكتبا.  23ال
ليه يف الفقرة  2015عام التقارير التقنية الس نوية عن عدد   عقب دورة جلنة املعايري هذه أأيضًا.  ارتفاعا طفيفا 3املشار اإ
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وتُتاح ُجيع التقارير التقنية الس نوية املقدمة منذ وترد قامئة التقارير التقنية الس نوية اتجمّمعة يف مرفق هذه الوثيقة.  .5
عىل الراعط التايل:  موقع التحرير امجلاعي الرسيع )وييك( اخلاص ابلتقارير التقنية الس نوية عىل 1998 عام

https://www3.wipo.int/confluence/display/ATR/Annual+Technical+Reports+Home. 

طالق ال أأصدر و  .6  C.CWS 84التعاممي  لتقارير التقنية الس نويةالقادمة ل عملية املكتب ادلويل من أأجل اإ
ىل تقدمي تقاريرها التقنية ، 2017أأبريل  13املؤرخة C.CWS 86 و C.CWS85و ودعا فهيا ماكتب امللكية الصناعية اإ

يف موعد  2016عام عن  الصناعية والتصاممييف دجال املعلومات املتعلقة ابلارااات والعالمات التاارية هتا أأنشطالس نوية بشأأن 
 . 2017أأغسطس  18أأقصاه 

ىل:  .7 ن جلنة املعايري مدعوة اإ  اإ

 هذه الوثيقة؛  ىالإحاطة علاًم مبحتو  )أأ(

تشجيع ماكتب امللكية الصناعية  )ب(
أأعاله  6يف الفقرة  املذكورةعىل الرد عىل التعاممي 

تقدمي تقاريرها التقنية الس نوية عن وعىل 
 . 2016 عام

 ]ييل ذكل املرفق[

https://www3.wipo.int/confluence/display/ATR/Annual+Technical+Reports+Home
https://www3.wipo.int/confluence/display/ATR/Annual+Technical+Reports+Home
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حصاءات عام  – التقارير التقنية الس نوية  2015ا 

 مكتب امللكية الصناعية
 الأنشطة يف جمال املعلومات املتعلقة ابلرباءات

(CWS/ATR/PI/2015): 

 ابلعالمات التجاريةالأنشطة يف جمال املعلومات املتعلقة 

(CWS/ATR/TM/2015): 

 ابلتصاممي الصناعيةالأنشطة يف جمال املعلومات املتعلقة 

(CWS/ATR/ID/2015): 

 أأسرتاليا

 كندا

 تش يكيا

س تونيا  ا 

 مرص

 اململكة املتحدة

 كرواتيا

 هنغاراي

 أ يرلندا

 الياابن

 قريغزيس تان، 

 مجهورية كوراي

 ليتوانيا

 مودلوفا

 املكس يك

 نيوزيلندا

 بولندا

 رصبيا

 الاحتاد الرويس

 اململكة العربية السعودية

 سلوفاكيا

 أأوكرانيا

 أأوزابكس تان
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 ]هناية املرفق والوثيقة[
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